Din sikkerhet – vår oppgave!
Loxam har sine røtter fra Frankrike med oppstart allerede i 1967. Safelift as i Norge har røtter tilbake
til 1985. I 2014 slo vi våre gode krefter sammen og det er din garanti for at vi vet hva vi snakker om
når du kontakter oss for å leie lifter, maskiner og annet materiell, eller for å få rådgivning om hvilket
av våre produkter som oppfyller dine behov. Det er her vi kan gjøre en forskjell – både når det handler
om effektivitet og sikkerhet.
Sikkerhet starter på bakken
Sikkerhet er vår første prioritet, for det er alvor å stå
40 meter oppe i en liftkurv. Derfor anbefaler vi at du
gjør det til en god vane og alltid å sjekke
sikkerhetsmerkingen når du leier en lift. Hvis liften ikke
har sikkerhetsmerking – eller dersom datoen fro den
årlige kontrollen er overskredet – så bli på bakken, for
din egen skyld.
På våre verksteder er vi svært omhyggelige med å
overholde årskontrollene og vedlikeholde våre lifter.
Det innebærer store vedlikeholdskostnader for oss
hvert år, men det kunne medføre andre og større
omkostninger for deg dersom vi lot det være.

lift permanent til disposisjon ute på virksomheten.
Hvis du ikke bruker den, koster det kun en minimal
månedsleie å ha liften stående. Når du bruker den
betaler du kun for de dagene som liften er i bruk. Ring
oss for å få vite mer.
Riktige priser
Vi vet godt at prisen er vesentlig når du har bruk for en
lift eller en kran. Og du sjekker sikkert prisene et par
steder før du velger leverandør. Derfor kan vi likeså
godt innrømme at hvis prisen er viktigere enn
sikkerheten, kan du nok finne maskiner og utstyr
billigere andre steder. Men hvis du ikke vil gå på
kompromiss med kvalitet og sikkerhet, er det all mulig
grunn til å ringe til oss og få et godt tilbud.

Vår kompetanse er din sikkerhet
LOXAM Rental i Norge har for tiden over 800
utleieprodukter. På verdensbasis har LOXAM over
200.000 utleieenheter. Herunder personløftere som
bilmonterte lifter, tilhengermonterte lifter, sakselifter,
bomlifter og spesiallifter, teleskoptrucker, minikraner,
minigravere, frontlastere, dumpere, kvistkuttere,
komprimering m.m.

Fire avdelinger i Norge
LOXAM Rental har 4 avdelinger i Sør-Norge, nærmere
bestemt i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Våre
kunder er innenfor mange forskjellige fagområder;
bygg/anleggsfag, industri, reklame, vindusvask,
solavskjerming, offentlig virksomhet, vedlikeholdstjenester, offshore og også privatmarkedet m.fl.

Hos oss kan du leie alt fra den minste 5 meters sakselift
til største bomlift som bringer deg mer enn 40 meter
opp i været. Du kan også leie våre populære
minikraner som løfter fra 1 til 4 tonn på steder hvor
det tidligere ikke var plass til en kran, innendørs som
utendørs.

Personløfterkurs
Vi avholder personløfterkurs for brukere i næring med
godkjente instruktører. Det er som kjent arbeidsgivers
ansvar å påse at alt personell som arbeider med
personløftere skal ha dokumentert opplæring, jfr.
Forskrift, Best.nr: 703 om utførelse av arbeid.

Hvis du her i tvil om hvilket av våre produkter du har
bruk for til en bestemt oppgave, er du alltid
velkommen til å kontakte oss og få en profesjonell
rådgivning. Vi kan eventuelt komme ut og besiktige det
stedet hvor du skal utføre oppgaven – helt
uforpliktende og uten at det koster deg en krone.

Når skal vi leie ut til deg?
Kontakt din nærmeste LOXAM Rental-avdeling og få et
godt leietilbud på våre maskiner som kan hjelpe deg
med å løse din neste oppgave.

Lift til rådighet når du har bruk for den
Som et spesielt tilbud til våre næringskunder, gir vi
muligheten for å langtidsleie en lift til innendørs
aktiviteter på særdeles fordelaktige vilkår. Vi stiller en

PS: Har du også egne lifter?
Gjennom vår sertifiserte sakkyndige virksomhet,
utfører vi eksternt vedlikehold, årskontroll og
reparasjoner av alle typer personløftere og annet
utstyr. Vi har kompetansen og fagfolkene!
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